
Tandemerklæring

Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

Navn:  Dato og sted: 

Adresse: 

Post nr. By: Tlf.nr. 

E-mail: Fødselsdato:   Vægt: 

Jeg ønsker at gennemføre en tandemflyvning som passager sammen med en DHPU tandempilot. Ved at 
underskriver, giver jeg DHPU og klubben samtykke til at behandle mine personoplysninger i 
overensstemmelse med DHPUs og klubbens privatlivspolitik.  

Efter gennemgang af nedenstående emner, som jeg er instrueret i og har forstået, erklærer jeg mig klar til at 
udføre en tandemflyvning. 

Nr. Emner: Initialer: 
1. Udstyrsorientering. 
2. Vejledning i startteknik. 
3. Vejledning i betjening af udløsersystem ved optræk. 
4. Forhold under flyvning. 
5. Forhold under styring af vingen. 
6. Forhold ved landing. 
7. Jeg er informeret om, at Dansk Hanggliding og Paragliding Union ikke har nogen form 

for ulykkesforsikring, der dækker mig under flyvningen, og at min egen forsikring kan 
have forbehold om ikke at dække flyvning.  

Helbredserklæring: 

Jeg erklærer hermed at jeg er psykisk og fysisk form til at gennemføre en tandemflyvning som passager med 
hangglider/paraglider.  Initialer: 

Jeg er indforstået med, at håndtering og flyvning i paraglider / hangglider foregår på mit eget ansvar og at 
beslutningen om dette alene er min egen. Jeg er klar over, at flyvning med paraglider / hangglider, er 
forbundet med risiko.  

 Underskrift    Hvis under 18, forældre, værge. 

Undertegnede tandempilot bekræfter, at passageren erklærer sig parat efter at være blevet instrueret i 
ovenstående emner og er efter min bedømmelse klar til at foretage en tandemflyvning.  

Navn   Flyvetype  Underskrift 



Udstyrsorientering:

Glider, risere og bremser, seletøj (pilot + passagerer), spænder og tilpasning, reserveskærm, hjelm, 
fodtøj*, handsker*, kamera med sikring*, udløser*, optrækssystem*, ingen løse genstande.

*hvor nødvendig

Vejledning i startteknik:

Påtage sele, kontrol af spænder, inhookning til glider og pilot, stå med samlede hænder foran sig, aldrig 
røre reservehåndtag eller karabiner, forvent at man bliver trukket nogle få skridt bagud v. løft af 
skærm, følge med, bliv på benene, løb fremad til pilot siger ok, stop v kommando, blive hængende i 
sele indtil piloten siger ok ind i selen (han/hun hjælper til).

Desuden, ved optræk: vejledning og betjening af udlæsersystem, forklaret startløb, hal-tot proceduren, 
afbryd proceduren, startløb, udløsningsproceduren, forhold under optræk.

Forhold under flyvning:

Placering af hænder (foran, på spreaders), betjening af kamera, fortæl pilot om nervøsitet, luftsyg. 

Forhold under styring af vingen:

Læne sig til højre eller venstre, ikke røre karabiner, bremser, liner undtagen hvis man få lov af pilot, 
give slip på evt. bremser straks ved instruks fra pilot, nyde turen, spørg gerne. 

Forhold ved landing:

Anflyvning, hvad pilot er opmærksom på, følg pilots instruktioner

Ved skrænt: ud af sele, benene i landingsposition, hænderne foran, være klar til at presse/gå fremad, 
forventer et træk bagud, bliv på benene til man er koblet af skærm/pilot. Evt. kamera foran/til venstre 
side. 

Ved nul-vinds landinger: Bliv i selen, løft benene op/foran en selv, når man er stoppet stå op og vent 
med high-five til man er koblet af skærme/pilot. 

Man er først landet når skærm er sikret og ikke kan blive trukket i af vinden. 

Hvis pilot ønsker hjælp til pakning af udstyr hjælp gerne. 

Passagerer sikker på forsikringsspørgsmål (DHPU dækker ikke og man selv bør have en 
ulykkesforsikring). 

Passagervejledning spec. 
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